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Velikonoce v centru nejsou jen o pondělku
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NEPROPÁSNĚTE
Kulturpunkt

Do 20. května budete moci v Ostravě 
navštívit sedmý ročník česko-němec-
kých kulturních dnů, který byl slav-
nostně zahájen 30. března. Festival  Kul-
turpunkt, jenž připravuje dramaturgie 
klubu Atlantik spolu s  oběma ostrav-
skými univerzitami a pražským Goethe 
Institutem, má rozměr mezinárodní 
kulturní události, která kromě jiného 
připomíná 20. výročí podepsání čes-
ko-německé deklarace. Nabídka je opět 
nepřeberná – literární happeningy, fi l-
mová sekce, vzdělávací workshopy, fi l-
mová sekce, vzdělávací workshopy nebo 
komentovaná prohlídka města, takže 
nabízíme jen malou „ochutnávku“… 

Minikino a Atlantik nabídnou de-
sítku fi lmů, kterou tvůrci festivalu vy-
brali napříč fi lmovými žánry současné 
německé kinematografi e. Filmy Toma 
Tikwera, Christiana Pezolda a dal-
ších autorů budou k  vidění od 18. do 
22. dubna. Festival uvede i autorské 
čtení česko-německého spisovatelské-
ho tandemu Jaroslava Rudiše a Marti-
na Beckera, kteří svou nejnovější práci 
představí 12. dubna. 

Ve spolupráci s pražskou Národní ga-
lerií a Českými drahami bude také vy-
praven speciální vlak na výstavu Ger-
harda Richtera v Praze. Gerhard Rich-
ter je německý malíř a vizuální umělec 
z Kolína nad Rýnem, jehož abstraktní 
i hyperrealistické obrazy obdivují znal-
ci na celém světě. 

Katedra germanistiky OU připravuje 
happening současné poezie Literatura 
na pochodu, který doplní i „mluvící 
socha“, jež bude umístěna mezi Filozo-
fi ckou fakultou OU a klubem Atlantik. 
Z  tohoto poeziomatu bude mít každý 
možnost poslouchat německou poezii 
přímo na ulici.                             - šmeh -

www.ckv-ostrava.cz

KULTURA DUBEN 2017

Vycházky Pod 
kloboukem

Městský obvod prostřednictvím 
Centra kultury a vzdělávání Morav-
ská Ostrava a Přívoz nabízí v  rámci 

oživení centra komentované vycházky 
s průvodkyní Lenkou Kocierzovou. Ta 
květnová povede po hranici obvodu. 
Výstavní ulicí se od Domu energeti-
ky vydají účastníci vycházky směrem 
k  Vítkovicím. Zdánlivě nezajímavou 
ulicí se snad už rozkvetlými stromy 
dojdou do míst, kde stávala Hlubinská 
kolonie. V okolí Gajdošovy ulice si pro-
hlédnou sgrafi ta na domech s  hornic-
kou minulostí, hřiště a park.  Vycházka 
bude ukončena u kostela Don Bosco. 
Víte, že zde byl hřbitov a stával evange-
lický kostel? A jízdárna? Sraz v sobotu 
13.  května v  15 hodin naproti Domu 
energetiky ve Výstavní ulici. Pořá-
dá klub Atlantik, cena 50 korun. Více 
na www.ckv-ostrava.cz nebo tel. č.: 
599 527 110. 

Paměť Ostravy
Díky lidem, kteří se zapojili do pro-

jektu Paměť Ostravy, mohla Knihovna 
města Ostravy vydat knihu Paměť Os-
travy 2014–2016, jejímž prostřednic-
tvím se můžete vrátit zpět v čase. Nalez-
nete ji na všech pobočkách a pracoviš-
tích ostravské knihovny. Některé články 
a fotografi e i na webu http://ostra-
va750.cz/. Projekt však pokračuje dál. 
V  roce 2017 se pracovníci Knihov-
ny města Ostravy chtějí navíc podělit 
o zážitky z ostravských školních lavic 
– vzpomínky na školu a paní učitelku 
patří k těm nejsilnějším a provázejí nás 
celý život. Přijďte a informujte se, na 
vaše vzpomínky se těší všechna pra-
coviště Knihovny města Ostravy. Více 
informací buresova@kmo.cz.

Jeden svět 
Nenechejte si uniknout mezinárodní 

fi lmový festival dokumentárních fi lmů 
o lidských právech Jeden svět, který 
v Ostravě potrvá do 9. dubna. Hlavním 

tématem 18. ročníku, jehož součástí je 
virtuální promítání i speciální úpra-

va fi lmů pro nevidomé a neslyšící, je 
umění spolupráce. Na pěti promítacích 
místech – v  Minikině, klubu Atlantik, 
Centru PANT, Cineportu a v kině Luna 
– se představí přes 30 dokumentárních 
fi lmů z  celého světa, včetně českých, 
které nechávají diváka nahlédnout do 
často neznámého prostředí. Do akce se 
zapojily také ostravské kavárny, bistra 
a restaurace a vytvořily Friendly places 
– spřátelená místa, která patří k novin-
kám letošního festivalu. V těchto pod-
nicích jsou k vidění výstavy, materiály 
k  festivalu či speciální jednosvětová 
menu. Program festivalu je k dispozici 
na www.jedensvet.cz/2017/ostrava.

Koncerty 
v kostele

Hned čtyři koncerty vážné hudby, 
za nimiž stojí organizátoři Svatovác-
lavského hudebního festivalu, se letos 
odehrají v  kostele sv. Václava v centru 
Ostravy v  rámci cyklu Čtvero ročních 
období. Jarní cyklus zahájí vynikající 
polský varhaník Andrzej Białko. Ten 
v   sobotu 22. dubna rozezní unikátní 
varhany, které zrekonstruovala varha-
nářská dílna Kánský-Brachtl. Předplat-
né na všechny čtyři koncerty lze zakou-
pit za zvýhodněnou cenu 500 korun 
v   Ostravském informačním servisu, 
pobočka Elektra, a v  OC Forum Nová 
Karolina, nebo v kanceláři Svatováclav-
ského hudebního festivalu, a to až do 
prvního dubnového koncertu.

Česká premiéra
Až do poloviny května budou v Ost-

ravě hned na dvou místech k vidění díla 
významné tvůrčí osobnosti v oblasti 
geometrické abstrakce – Reinharda 
Roye, současného německého malíře a 
sochaře narozeného v roce 1948 v Kit-
tenu. Vernisáže výstav s názvem Rastra 
prostor za účasti autora se budou konat 
10. dubna od 17 hodin ve Výstavní síni 
Sokolská 26 a o hodinu později v  In-
dustrial Gallery. Obě ostravské výstavy 
Reinharda Roye budou premiérovou 
prezentací jeho prací v České repub-
lice a zároveň první rozsáhlejší pre-
zentací z  plánovaných výstav, jež mají 
seznámit české publikum s  výtvarnou 
scénou  německých kulturních kruhů.  
Výstavy připravil Kabinet architektu-
ry ve spolupráce s  Centrem kultury 
a vzdělávání Moravská Ostrava 
a Přívoz, a Industrial Gallery v  rámci 
9. ročníku ARCHIKULTURA 2017, 
obě jsou zařazeny rovněž do programu 
Česko-německého jara.

Setkání 
fotografů

Tradiční setkání fotografů se usku-
teční 1. dubna v areálu dolu Hlubina 
v Cineportu. Jako vždy zde mohou ná-
vštěvníci nakoupit či prodat fotografi c-
kou techniku a příslušenství. Uskuteční 
se také zajímavá beseda s mladou au-
torkou Kateřinou Machulkovou, která 

představí pinhole fotografi i, a bude 
promítán i fi lm o  světoznámém foto-
grafovi Josefu Koudelkovi. Bližší infor-
mace na www.setkanifotografuostrava.
cz nebo telefonicky 603 502 253.

Kurz fotografi e
Lidová konzervatoř připravila na ko-

nec dubna krátkodobý kurz portrétní fo-
tografi e. Uskuteční se 18., 24. a 25. dub-
na, výuka je zaměřena na praktické 
zkušenosti se základními i mírně po-
kročilými technikami osvětlování. 
Účastníci kurzu se seznámí s optimál-
ními způsoby práce v ateliéru i v exte-
riéru. Další informace jsou k dispozici 
na webových stránkách školy na www.
lko.cz. Stejný kurz se uskuteční 12., 13. 
a 19. června.

Janáčkovský 
festival 

Přihlášky na třetí ročník festivalu 
amatérského sólového zpěvu se soutě-
ží O cenu Leoše Janáčka je třeba zaslat 
na Lidovou konzervatoř nejpozději 
do 21. dubna. Letošní třetí ročník se 
uskuteční 13. května v  budově Lidové 
konzervatoře ve Wattově ulici v Ostra-
vě-Přívoze. Festival je otevřen amatér-
ským zpěvákům od 12 let, a to i těm se 
zdravotním postižením. Podrobnosti 
mohou zájemci získat na webových 
stránkách festivalu na www.o-cenu-
-leose-janacka.cz, kde je rovněž k dis-
pozici elektronická přihláška.

Velikonoční atmosféru Masarykova náměstí znásobí i dekorace v podobě květin, kraslic a rozmanitých připomínek jara. 

Těšíte se na velikonoční svátky? Pak 
určitě přivítáte možnost prožít pašijový 
týden, jenž jim předchází, co nejakčněji 
a netradičně, ať se vám čekání na Ve-
likonoce co nejvíce zkrátí. Toto přání 
se vám splní ve dnech 10. až 14. dubna 
přímo v  srdci Ostravy, kam se veliko-
noční jarmark s tematicky zaměřeným 
programem poprvé nastěhuje na celých 
pět dnů! Od pondělka do pátku bude-
te moci na Masarykově náměstí nejen 
koupit dobroty a výrobky související 
s  Velikonocemi, ale také se seznámit 
s  nejrůznějšími lidovými řemesly, po-
kochat se pohledem na domácí zvířata, 
která jsou typickými symboly jara, děti 
se povozí na ponících nebo historic-
kém kolotoči a všichni společně mů-
žete spatřit věci, které jinde hned tak 
neuvidíte…

„Zachovávat tradice ve městech 
je mnohem složitější a náročnější 
než na venkově. Velikonoce bohužel 
ve druhé polovině 20. století ztratily 
v  očích obyvatel aglomerací svůj pů-
vab, smysl a symboliku a staly se spí-
še komerční záležitostí. To jsme se už 
před lety rozhodli změnit a snažili jsme 
se tomuto nejvýznamnějšímu křesťan-
skému svátku vrátit i uprostřed Ost-
ravy jeho atmosféru se všemi zvyky 
a tradicemi. Zda se nám to daří, mo-
hou posoudit návštěvníci, které k nám, 
do centra města, srdečně zvu,“ hovoří 
Petra Bernfeldová, starostka Morav-
ské Ostravy a Přívozu, o velikonočním 
jarmarku, který obvod každoročně při-
pravuje. 

Organizace jarmarku i programu 
s  ním spojeného se pravidelně ují-
má Kulturní zařízení Gama – součást 
Centra kultury a vzdělávání Morav-
ská Ostrava. „V pondělí 10. dubna se 
příchozí mohou těšit na lidový sou-

bor Lachovček a Trombitáše Štefá-
nikovce z Púchovské doliny. Fujary 
trombity většina z  nás zná z  televiz-
ní reklamy na žvýkačky, tady je uvidí 
a uslyší naživo. A jde o opravdu skvě-
lý zážitek,“ nastiňuje lákadla progra-
mu pašijového týdne Martin Vidura, 
ředitel Centra kultury a vzdělávání 
Moravská Ostrava a Přívoz, a hned 
přidává další: „Efektní bude určitě 
i úterní práce řezbáře, jenž bude praco-
vat s motorovou pilou a vytvoří skulp-
turu s  velikonoční tematikou. Středa 
představí pastýřské velikonoční tradice 

v podání členů Cechu slovenských gaj-
došů z  Oravské Polhory. Díky nim se 
dozvíme o životě na salaších, seznámí-
me se s  výrobou korbáčiků a halušek 
a k tomu všemu bude hrát lidová mu-
zika. V  minulosti lidé z  tohoto kraje 
dojížděli do Ostravy za prací, takže 
s  naším městem mají hodně společ-
ného.“ Na čtvrteční práci mistra lido-
vé umělecké tvorby Štefana Kanaloše 
pak v pátek naváže řezbářská show, při 
níž návštěvníci kromě rychlořezby mo-
torovou pilou uvidí i skutečně létající 
pily. 

To celé se bude odehrávat na veli-
konočně vyzdobeném Masarykově 
náměstí, jemuž bude vévodit bříza, 
o jejíž výzdobu kraslicemi a pentlemi 
se postarají žáci Střední zahradnické 
školy Ostrava. Přesvědčte se o tom, že 
Velikonoce v centru nejsou jen o pon-
dělku a pomlázce, ale že je lze prožít 
mnohem intenzivněji a že k nim patří 
spousta zvyků, s nimiž budete po celý 
pašijový týden v centru města průběž-
ně seznamováni. 

www.ckv-ostrava.cz



Pražský divadelní spolek Kašpar se 
představí v Ostravě. Na jevišti Diva-
dla Petra Bezruče se od 1. do 6. dubna 
v rámci přehlídky Kašparův ostrav-
ský týden objeví Jan Potměšil, Matouš 
Ruml, Milena Steinmasslová, Martin 
Hofmann, Ladislav Hampl a další. „Do 
Ostravy se rádi vracíme. Při představe-
ních tu bývá skvělá atmosféra, dobré 
publikum. Jen se podívejte, letos jsme 
tu již pošestnácté za sebou a  pevně 
doufám, že ne naposledy,“ říká princi-
pál Kašparů Jakub Špalek.

Letošní ročník Kašparova ostrav-
ského týdne odstartuje komedie Mi-
kulášovy patálie. Ač je známá knižní 
předloha určena především dětem, ne-
jedná se o vyloženě dětské představení, 
ale o představení rodinné. V příbězích 
ze života malého Mikuláše a jeho po-
vedených kamarádů uvidíte Matouše 
Rumla, Martina Hofmanna, Milenu 
Steinmasslovou a další. Dále bude na 
programu hořká komedie předního 
současného ruského dramatika Ivana 
Vyrypajeva. Čtyři lidé a jeden život-
ní příběh, to je inscenace Iluze. Dva 
manželské páry na jevišti ztvární Eva 
Elsnerová, Jan Potměšil, Jitka Nerudová 
a Míla Tichý.

Přehlídka bude pokračovat klasikou – 
Čechovovou hrou Višňový sad. Těšte se 
na Jakuba Špalka, Milenu Steinmasslo-
vou, Moniku Zoubkovou, Jana Pot-
měšila, Matouše Rumla a další. Poslední 
dva dny Kašparova ostravského týdne 
budou patřit inscenaci hry Terminus 
britského dramatika Marka O‘Rowa, je-
jíž režisér i protagonisté byli nominová-
ni na nejedno prestižní ocenění – Cenu 
Marka Ravenhilla, Alfréda Radoka či 

Cenu Divadelních novin. „Terminus byl 
uveden už v rámci loňské přehlídky, kde 
sklidil mimořádný divácký ohlas, pro-
to jsme velmi rádi, že se na programu 
objeví také letos,“ dodává manažer Di-
vadla Petra Bezruče Tomáš Suchánek. 
Předprodej zajišťuje pokladna Divadla 
Petra Bezruče. Kompletní program na-
leznete na www.bezruci.cz.            

-mk-
Foto: Archiv Divadla Petra Bezruče
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Kašpaři míří do Ostravy! 

1. a 2. 4. v 17 a 19.30 hod. Úkryt v zoo 
3. 4. ve 14.30 hod. Královna Kristýna
3.–5. 4. v 17 a 19.30 hod. Královna Kristýna, 5. 4. jen 
v 17 hod.
5. 4. v 19.30 hod. Mžitky, Speciál
6. 4. ve 14.30 hod. pro seniory a v 17 a 19.30 hod. KND 
Mžitky
7.–9.4. v 17 a 19.30 hod. 150 miligramů 
10. 4. ve 14.30 hod. pro seniory Já, Daniel Blake 
10.–12. 4. v 17 a 19.30 hod. Já, Daniel Blake, 12. 4. jen 
v 17 hod.
12. 4. v 19.30 hod. Nejšťastnější den v  životě Olliho 
Mäkiho, Speciál
13. 4. v 15 hod. pro seniory a v 17 a 19.30 hod. KND 
Nejšťastnější den v životě Olliho Mäkiho 
14.–16. 4. v 17 a 19.30 hod. Špunti na vodě
17. 4. ve 14.30 hod. pro seniory Kluci 
17.–19. 4. v 17 a 19.30 hod. Kluci, 19. 4. jen v 17 hod.
19. 4. v 19.30 hod. Kluci, Speciál
20. 4. ve 15 hod. pro seniory a v 17 hod. KND 
Naše poslední tango
20. 4. v 19 hod. Banát – české vesnice v rumunských 
Karpatech 
21. 4. v 17 hod. Florencie a Galerie Uffi  zi
21. 4. v 19 hod. Vatikánská muzea
22. a 23. 4. v 17 a 19.30 hod. Lví žena 
24. 4. v 15 hod. pro seniory Pátá loď 
24.–26. 4. v 17 a 19.30 hod. Pátá loď, 26. 4. jen v 17 hod.
26. 4. v 19.30 hod. Přes kosti mrtvých, Speciál 
27. 4. ve 14.30 hod. pro seniory a v 17 a 19.30 hod. 
KND Lion: Dlouhá cesta domů
28.–30. 4. v 17 a 19.30 hod. Zahradnictví: Rodinný přítel
Staňte se členem Klubu náročného diváka a využívejte 
slevy na všechny klubové fi lmy! 
Průkazy KND k zakoupení v pokladně DKMO.

Koncerty a divadelní představení v DKMO 
4. 4. v 19 hod. Stanislav Štepka: Zmiešaná štvorhra, 
5. hra DP 16/17, skupina A, Radošínské naivné divadlo 
Bratislava
5. 4. v 19 hod. Tomáš Kočko & Orchestr: Velesu Tour
6. 4. v 19 hod. Irena Dousková: Hrdý Budžes, 
Divadlo A. Dvořáka Příbram
8. 4. v 15 hod. O líných strašidlech, Moravské divadlo 
Olomouc
9. 4. v 16.45 hod. Hrdina naší doby, přímý přenos balet-
ního představení Bolšoj baletu Moskva      
11. 4. v 19 hod. Keith Huff : Deštivé dny, Divadlo Ungelt 
Praha
19. 4. v 19 hod. Jiří Hubač: Stará dobrá kapela, 
3. hra DP 16/17, skupina B, Divadlo Palace Praha
20. 4. v 19 hod. Screamers: 20 let s Vámi, 
speciální narozeninové tour známé travesti skupiny
21. 4. v 19 hod. Irvine Welsh: Ucpanej systém, 
Dejvické divadlo Praha
22. 4. v 18.45 hod. P. I. Čajkovskij: Evžen Oněgin, přímý 
přenos z Metropolitní opery v New Yorku 
25. 4. v 19 hod. Yasmina Reza: Bůh masakru, Činoherní 
klub Praha
28. 4. v 19 hod. Anna K: Ve světle tour 2017
30. 4. v 16 hod. Broučci, Slezské divadlo Opava
29. 4. v 19 hod. Michal Horáček & hosté: Na cestě 2017, 
výjimečný koncertní projekt, který mapuje tvorbu textaře, 
básníka a producenta 

Výstavy
do 30. 4. Portrét dámy v bílém šátku – Seybold l. S., 
výstava jednoho díla ze sbírek GVUO 
5. 4. – 4. 6. Alois Sprušil a sbírky v letech 1926–1946: 
Trvalý odkaz budoucnosti, vernisáž 4. 4. v 17 hod.
12. 4. – 11. 6. Archikultura 2017, vernisáž 11. 4. v 17 hod.
do 31. 12. Tradice v proudu modernity, stálá expozice

Kulturní programy
11. 4. v 16.30 hod. Svět středověkých katedrál, přednáška 
Marka Zágory
12. 4. od 16 do 18 hod. Velikonoční tvůrčí dílna v GVUO 
pro všechny, příspěvek na materiál 10 Kč
20. 4. v 18 hod. Karel Rada: Kunderion, literární čtvrtky 
v Domě umění  
25. 4. v 17 hod. Portrét dámy v bílém šátku – Seybold 
L. S, přednáška restaurátorky Dominiky Kozery Dworokové 
Každé pondělí od 10 do 12 a od 16 do 18 hod. Tvůrčí dílna 
pro výtvarná nemehla, bližší informace a nutná rezervace 
předem: Oldřich Pelikán, 776 029 155, vstup 30 Kč
Každé pondělí od 18.30 do 21.30 hod. Kresba aktu, bližší 
informace a nutná rezervace předem: Oldřich Pelikán, 
776 029 155, vstup 100 Kč
Změna programu vyhrazena!

OSTRAVSKÉ MUZEUM 
Masarykovo nám. 1, 728 41 Ostrava 
www.ostrmuz.cz
24. 3.–2. 7.  Ostrava nevídaná, výstava pořádaná při pří-
ležitosti 750. výročí nejstarší dochované písemné zmínky 
o Ostravě

PLATO, KANCELÁŘ PRO UMĚNÍ
Českobratrská 1888/14, 702 00 Ostrava
www.plato-ostrava.cz, tel. č.: 702 206 099, 
e-mail: info@plato-ostrava.cz
Út: 12–18, St–Ne: 10–18

Výstavy
do 7. 5. Přípravný portrét mladé dívky

Doprovodné programy
6. 4. v 18 hod. Konceptuální kocovina, přednáška 
Michala Novotného
7. 4. v 19 hod. Bartek Kujawski – Kucharczyk (PL), 
koncert 
9. 4. v 10 a ve 14.30 hod. Výtvarná dílna pro rodiny 
s dětmi, rezervace nutná
12. 4. v 18 hod. Přípravný portrét mladé dívky, 
série performancí 
20. 4. v 18 hod. Morava, krásná zem I a II, projekce fi lmů 
22. 4. v 17 hod. Georges Perec: Příběh 60. let, čtení 
slavného textu 
23. 4. v 10 a ve 14.30 hod. Facelift, výtvarná dílna pro 
rodiny s dětmi od 6 let, rezervace nutná
27. 4. v 19 hod. Siksa – Alles (PL), koncert

GALERIE BESEDA 
Jurečkova 1811/18, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 
Po–Pá: 9–17 hodin
5. 4. – 5. 5. výstava obrazů Jonáše Czesaného
Stálá prodejní výstava obrazů, grafi ky, plastik a skla. 

Výstavy v DKMO
4.–29. 4. Pohledy, olejomalby Marty Vosečkové, vernisáž 
výstavy 4. 4. v 17 hodin, Galerie Gaudeamus

Zamilovaný Shakespeare

Krása a tajemství středověkých 
rukopisů III

Archikultura 2017 

DŮM KULTURY PŘEDNÁŠKY A VÝSTAVY
DŮM KULTURY MĚSTA OSTRAVY, a. s.
ul. 28. října 124/2556, 709 24 Ostrava-Moravská Ostrava,
tel.: 596 489 111, 399 nebo info@dkv.cz, www.dkmoas.cz

GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V OSTRAVĚ
Poděbradova 1291/12, 702 00 Ostrava
www.gvuo.cz, tel.: 731 691 563, 596 112 566

Pořádáte kulturní či jinou akci v obvodu Moravská Ostrava a Přívoz?
Dejte nám o ní vědět. Pište na adresu: literatky@literatky.cz

Divadlo Jiřího Myrona uvede ve 
čtvrtek 6. dubna v 18.30 hodin premié-
ru romantické komedie Zamilovaný 
Shakespeare. Hra vznikla podle stej-
nojmenného fi lmu ověnčeného sedmi 
Oscary. William Shakespeare se marně 
pokouší dopsat hru, která se má už brzy 
začít zkoušet, ale zklamání z nešťastné 
lásky ho brzdí v rozletu. Seznámí se 
však s krásnou Violou, která v převle-
čení za muže hraje ženské role, a začne 
se rodit jedna z jeho nejslavnějších her, 
Romeo a Julie. Děj se točí kolem zkou-
šení nového textu, lásky mezi autorem 
a herečkou, i faktu, že ženy nesměly 
v těch časech hrát divadlo. Kromě 
herecké družiny do příběhu zasahují 
divadelní ředitelé, cenzoři, Shakespe-
arovi kolegové dramatici, jakož i sama 
královna Alžběta, která divadlo tajně 
navštěvuje a je velkou Shakespearovou 
fanynkou…

Ale tak jako fi lm ani divadelní hra 
není pouze romantickou komedií o ne-
šťastné lásce, ale i mnohovrstevnatou, 
promyšlenou hrou faktů a fi kcí ze ži-
vota Williama Shakespeara, renesanční 
Anglie, alžbětinského divadla a… ne-

Až do 3. května bude ve vstupních 
prostorách Moravskoslezské vědecké 
knihovny k  vidění ojedinělá výstava 
Krása a tajemství středověkých rukopi-
sů III, jejímž autorem je Marek Zágo-

ra. Společný projekt vědecké knihovny 
a knihovny Galerie výtvarného umění 
v Ostravě, která nabízí druhou část této 
výstavy, je pro návštěvníky skutečným 
zážitkem a rozhodně stojí za zhlédnutí 
v celém svém rozsahu. 

Výstava představuje na konkrétních 
příkladech středověk zakódovaný do 
nádherných, často bohatě ilumino-
vaných rukopisů, jež jsou skutečnou 
studnicí, z  níž lze čerpat informace 
o středověku a životě v  něm. Bohužel 
originály jednotlivých manuskriptů 
jsou za specifi ckých podmínek uloženy 
ve speciálních trezorech, takže se k nim 
často nedostanou ani odborníci, kteří 
se jimi profesně zabývají. Musí se pro-
to spokojit pouze s  jejich fotografi emi, 
digitalizovanými verzemi nebo s  jejich 
uměleckými kopiemi či faksimilii. Ve 
středu 19. dubna v  16.30 hodin se ve 
vědecké knihovně uskuteční přednáš-
ka Marka Zágory k  této výstavě spolu 
s komentovanou prohlídkou.           -mz-

Foto: Archiv SVKOS
www.svkos.czVyšehradský kodex

jen to! Pokud se chcete nechat okouzlit 
fascinujícím příběhem Romea a Julie, 
tak jako statisíce jiných během těch 
více než čtyř století, co se tento příběh 
a jeho variace objevují na divadelních 
jevištích a fi lmových plátnech, přijďte!

-mb-
Foto: Vojtěch Žižka

www.ndm.cz 

V hlavních rolích Vít Roleček a Izabela 
Firlová

První akcí 9. ročníku mezinárodního 
festivalu architektury, designu a umě-
ní  Archikultura 2017 v  Ostravě bude 
zahájení dvojvýstavy Reinharda Roye, 
významného německého výtvarní-
ka, které se uskuteční ve Výstavní síni 
Sokolská 26 už v  pondělí 10. dubna 
v 17 hodin za osobní účasti autora.

Slavnostní zahájení festivalu se pak 
uskuteční následující den, v  úterý 
11. dubna, v  prostorách ostravského 
Domu umění. Pozoruhodná řešení ve-
řejných prostor a budov návštěvníkům 
přiblíží svojí výstavou a přednáškou 
thaiwanský architekt Huang Sheng-Y-
uan působící ve stotisícovém městě Yi-
lan, který si originalitou svých realizací 
získal pozornost nejen na Th aj-wanu, 
ale i daleko mimo něj. V menším sále 
Domu umění připravil Kabinet archi-
tektury, ve spolupráci s Aalto Museum 
v Helsinkách, instalaci, která  připome-
ne život a dílo Alvara Aalta, světové le-
gendy moderní architektury. Návštěv-
níci zde spatří vůbec poprvé téma vě-

nované jedné méně známé, ale zásadní 
epizodě v jeho tvorbě. Tímto výstavním 
počinem se Ostrava připojí k městům  
a institucím ve světě, které si připome-
nou 40. výročí úmrtí tohoto velikána,
a Ostrava se tak ocitne ve vybrané spo-
lečnosti a přispěje významně ke svému 
zviditelnění v celoevropském kontextu. 
Kromě umělců z  Th aj-wanu, Finska 
a Německa se slavnostního zahájení 
festivalu zúčastní také hosté z Chorvat-
ska, Maďarska, Polska a Slovenska.

Výstavy a doprovodné akce zařazené 
do tohoto ročníku festivalu zazní široce 
pojímanou architektonickou temati-
kou nejen v  Ostravě a jejím okolí, ale 
i v Brně a Praze, také na několika mís-
tech sousedního Polska, na Slovensku, 
a v neposlední řadě v Budapešti, anebo 
v nizozemském Delft u. Nad festivalem 
opětovně převzala záštitu Petra Bern-
feldová, starostka Moravské Ostravy 
a Přívozu.

Foto: Archiv Kabinetu architektury
http://kabinetarchitektury.cz



3 NENUĎTE SE 

V CENTRU POZORNOSTI

KNIHCENTRUM.CZ

Ostrava nevídaná 

Slyšení v televizi

Stručná historie vědecké knihovny II

Plato se přestěhovalo z Gongu do centra Ostravy!

DŮM KNIHY KNIHCENTRUM.CZ
Smetanovo náměstí 8, Moravská Ostrava, 
tel. č.: 725 396 985, www.knihcentrum-ostrava.cz

3. 4. v 17 hod. Zamilovaný Shakespeare, předpremiérová 
beseda NDM
4. 4. v 16 hod. Ivana Chřibková: Když to tam není, tak to 
tam nehledej, beseda 
5. 4. v 18 hod. Dagmar Sedláčková: Beseda o Barceloně 
s průvodcem
7. 4. v 15 hod. Alfred Strejček a Štěpán Rak: Mezi nebem 
a zemí, beseda 
8. 4. v  15 hod. Tvoření s  edicí TOPP: Velikonoční deko-
race
10. 4. v 16 hod. Milan Švihálek, Marek Hýža a Miroslav 
Kačor: Zapomenuté výpravy, beseda
12. 4. v 16 hod. Václav Větvička: Vlastivěda krajiny mého 
srdce, beseda 
18. 4. v 16 hod. Zuzana Pospíšilová: Podivná hra, 
křest a autogramiáda 
19. 4. v 16 hod. Radim Uzel: Nevěra a co s ní, beseda
20. 4. v 16 hod. Petr Hájek: Reportáž psaná na obrátce, 
beseda
26. 4. v 16 hod. Markéta Harasimová: Poháry Touhy, křest 
a autogramiáda  
28. 4. v 16 hod. Jan Cimický: Blanický rytíř, křest 
Rezervujte si místo e-mailem rezervace.ostrava@knihcent-
rum.cz nebo telefonicky 607 082 029. 

Oceňovaná inscenace hry Tomáše 
Vůjtka Slyšení v  režii Ivana Krejčího 
se dočkala svého televizního záznamu. 
Loni na podzim ji štáb České televize 
pod vedením režisérky Lenky Wimme-
rové vynesl z  jeviště Komorní scény 
Aréna a přenesl do dvorku jednoho 
z  domů na Masarykově náměstí. Ten-
to exteriér byl zvolen pro větší posíle-
ní vizuální složky i samotného sdělení 
divadelní hry. Městský dvorek, tento 
okolními domy symbolicky uzavřený 
prostor, se stává působivou scénou, kde 
se celé drama vzestupu a pádu nacistic-
kého hlavního organizátora holocaustu 
odehrává. 

Před samotnou televizní premiérou, 
kterou odvysílá ČT art 8. května ve 
20.50, se přímo v  sále Komorní scény 

MÍSTO S HISTORIÍ

K historii Moravskoslezské vědecké 
knihovny v  Ostravě se vracíme ještě 
jednou, tentokrát v  jednotlivých vý-
znamných meznících její minulosti:

1954 – zaveden název Státní vědecká 
knihovna

1964 – na základě zákonné úpravy 
bylo získáno „právo povinného výtis-
ku“

1969 – knihovně jsou přiděleny pří-
zemní místnosti v levém křídle Nové 
radnice a vzniká zde samostatné oddě-
lení speciálních fondů

1970 – první využití výpočetní tech-
niky v knihovně

1973 – započata výstavba odlehčova-
cího skladiště v Macharově ulici v Ost-
ravě-Přívozu

1982 – dokončení druhé budovy od-
lehčovacích skladů v Ostravě-Přívozu

1991 – začátek automatizace – systém 
evidence uživatelů a automatizované 
zpracovávání fi remní literatury

1995 – zřízeny stanice OPAC (online 
katalog pro čtenáře), připojení k inter-
netu – dvě stanice vyhrazeny uživatelům

2001 – knihovna přechází k 1. čer-
venci pod zřizovatele, jímž je Morav-

skoslezský kraj, 27. září 2001 je schvá-
len nový název – Moravskoslezská vě-
decká knihovna v Ostravě

2002 – knihovna začíná plnit nové 
povinnosti plynoucí z knihovního zá-
kona – výkon regionálních funkcí

2005 – zakoupen planetární skener 
a zřízeno pracoviště pro digitalizaci 
vzácných regionálních dokumentů na 
papírových nosičích, vzniká Digitální 
knihovna MSK

2007 – započato s budováním spe-
ciálního fondu pro zrakově a sluchově 
postižené

2009 – zakoupen a implementován 
současný automatizovaný knihovní 
systém Aleph

2011 – knihovna začíná publikovat 
e-knihy s regionální tematikou

2015 – vydána první regionální au-
diokniha

2016 – započato  s půjčováním čes-
kých i zahraničních e-knih, beletrie 
a populárně-naučné literatury

Text a foto: 
Moravskoslezská vědecká knihovna 

v Ostravě
www.svkos.cz

KNIHOVNA MĚSTA OSTRAVY
Knihovna města Ostravy
28. října 2, 702 00 Ostrava
www.kmo.cz, tel. č.: 599 522 521

5. 4. v 16 hod. Operní sirény – Operní jeviště, vystoupí 
David Janošek, Eva Jiříkovská, Jan Benek, Eva Mikulášková
12. 4. v 17 hod. Šťastný princ, literárně hudební pořad
13. 4. v 16.30 hod. Čtení ze šuplíku, autorské čtení 
uživatelů centra Mens Sana
21. 4. v 17 hod. Tajemství, předpremiérová beseda 
s inscenačním týmem opery B. Smetany 
26. 4. v 17 hod. koncert absolventů hudebních oborů ZUŠ 
E. Runda ve Slezské Ostravě

KNIHOVNA MĚSTA OSTRAVY
Knihovna města Ostravy, pobočka Přívoz,
nám. S. Čecha 7, Ostrava-Přívoz
tel. č.: 599 522 114, 599 522 104

Oddělení pro dospělé:
do 3. 5. Svět plný barev, výstava výtvarných prací žáků 
Waldorfské ZŠ a MŠ Ostrava, 6. 4. v 16 hodin vernisáž 
do 5. 10. během půjčování, Ostrava v našem srdci, několi-
kaměsíční kvíz k 750. výročí Ostravy
Oddělení pro děti a mládež: 
6. 4. od 14 do 16 hod. Tělo v pohybu, zábavné odpoledne
Projekt S knihovnou vím a umím: 
13. 4. od 13 do 16 hod. Vejce Bertík na vandru, tvůrčí díl-
na, vtipné zdobení vajíček (hlavy, kuřátka) 
27. 4. od 14 do 15.30 hod. Jarní hašteření, dramatická 
dílna, projekt byl fi nančně podpořen Nadačním fondem 
Albert v rámci programu BERTÍK POMÁHÁ 2017.
Den Země:
20. 4. od 14 do 15.30 hod. Kdo žije v přírodě, čteme z knihy 
O Zvířátkách k soutěži Lovci perel
18.–21. 4. během půjčování: Poznáváme přírodu, kvízy 
o vodě a poznáváme listy stromů 

VĚDECKÁ KNIHOVNA
Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
Prokešovo náměstí 1802/9, 702 00 Ostrava
www.svkos.cz, tel. č.: 596 118 881-2

3.–30. 4. The Tap Tap načerno, výstava
do 4. 5. Krása a tajemství středověkých rukopisů 
5. 4. v 17 hod. Cestujeme: Srí Lanka – po stopách dávných 
paláců, svatyní a klášterů za přírodou Cejlonu, přednáška
19. 4. v 16.30 hod. Krása a tajemství středověkých ruko-
pisů, přednáška Marka Zágory a komentovaná prohlídka
25. 4. od 16 do 20 hod. Deskohraní
26. 4. v 17 hod. Vysílání dobrovolníků do zahraničí, be-
seda Lenky Fiřtové se zájemci o dobrovolnictví v zahraničí

3. 4. v 19 hod. Janáčkovo kvarteto, DKMO
13. 4. v 18 hod. Smetana, Mozart a Čajkovskij, DKMO
20. a 21. 4. v 19 hod. Držitel Grammy Joseph Moog 
27. 4. v 19 hod. Geniální Šostakovič, DKMO
Veškeré informace o předplatném, prodeji vstupenek 
a slevách získáte na tel.: 597 489 466 nebo na e-mailech: 
abonma@jfo.cz nebo janacekpoint@jfo.cz

NOVÁ AKROPOLIS
28. října 8, 702 00 Ostrava (u Sýkorova mostu) 
tel. č.: 596 134 980, www.akropolis.cz

4. 4. v 19 hod. Karma: osud a svobodná vůle, přednáška
19. 4. ve 20 hod. Kurz fi lozofi e a psychologie Východu 
a Západu, úvodní přednáška ke kurzu, který bude zahá-
jen 26. dubna a bude probíhat jednou týdně ve středu od 
20 hod. (13 přednášek)
22. 4. od 10 hod. Ukliďme svět, ukliďme Česko!, připojte 
se a ukliďte s námi břehy řeky Odry. Sraz u informačního 
stanu před mostem přes řeku Odru do Petřkovic.
25. 4. v 19 hod. Platon, přednáška ke Světovému dni knihy
Více informací na ostrava@akropolis.cz, www.akropolis.cz/
ostrava, nebo telefonicky na čísle 777 284 214.

JANÁČKOVA FILHARMONIE
28. října 124, 702 00 Ostrava 
tel. č.: 596 619 914, www.jfo.cz

Každou středu od 9 do 15 hod. Super Working 
Wednesdays! 
4. 4. v 19 hod. Folklorní tančírna s cimbálovkou 
7. 4. ve 20 hod. Easy Steps: EP – Vzduchoprázdno, křest 
a koncert 
9. 4. v 19 hod. Cool Kids Ples III., dospělácký ples pro děti 
18. 4. ve 20 hod. Salsa tančírna 
19. 4. v 19 hod. Snílci + Carpet Diem,  Work in Progress, 
taneční představení
21. 4. v 19 hod. Antirasistická večeře
22. 4. ve 21 hod. Balkan Bashavel, party

KULTURNÍ CENTRUM 
COOLTOUR 

Černá louka 3188, 702 00 Ostrava
+420 552 303 020, www.cooltourova.cz

ANTIKVARIÁT A KLUB FIDUCIA
Nádražní 30, 702 00 Ostrava 
tel. č.: 596 117 312, e-mail: info@antikfi ducia.com 
Po–Pá: 10–18 hod.

3. 4. v 18 hod. Petr Gruber, vernisáž výstavy v Galerii Dole 
5. 4. v  18 hod. Magda Sokalska, vernisáž výstavy ve 
Fotografi cké galerii Fiducia
7. 4. v 19 hod. Datel zkázy, koncert 
9. 4. v 10 hod. Velikonoční ateliér pro děti a jejich rodiče 
11. 4. v 18 hod. Čtenářský klub: Zinkoví chlapci
13. 4. v 19 hod. I R, koncert 
Festival pro náměstí, akce se konají na náměstí 
Dr. E. Beneše:
19. 4. v 18 hod. komentovaná procházka náměstím 
s historikem Martinem Strakošem, sraz u hodin 
20. 4. v  18 hod. Literární večer s revue protimluv, 
začínáme v Domě umění a poté se přesuneme na náměstí 
Dr. E. Beneše 
22. 4. v 10 hod. Výroba laviček, workshop Adama Wlazela 
a Kateřiny Vídenové
22. 4. v 10 hod. Dětský ateliér na motivy dějin módního 
domu Ostravica-textilia
23. 4. od 14 do 18 hod. Odborná plánovací dílna 
o budoucnosti náměstí Dr. Edvarda Beneše, koná 
se v Centru PANT, vstup z organizačních důvodů pouze 
na pozvánky 
27. 4. ve 14 hod. Veřejná plánovací dílna o budoucnosti 
náměstí Dr. Edvarda Beneše 
28. 4. ve 14 hod. Tomáš Vůjtek: Smíření, předpremiérové 
čtení herců Komorní scény Aréna 
do 4. 4.  Rixbox Espresso & Food, gastronomická akce 
v rámci Česko-německého kulturního jara 2017
po celý duben podle počasí okrašlovací akce – bylinková 
zahrádka na Milíčově ulici, obilná zahrádka u pamětní 
desky mlýna na Mlýnské, guerillové květináče a další. 
Termíny naleznete facebookové stránce Krásná Ostrava 
a na webu www.krasnaostrava.cz 

Ostravské centrum oživila Kancelář 
pro umění. V prostorech bývalého ob-
chodu s textilem v ulici Českobratrské 
1888/14, které vstřícně pronajal obvod 
Moravská Ostrava a Přívoz, bude tento 
projekt provozovat příspěvková orga-
nizace Plato Ostrava. Ta navazuje na 
činnost víceletého dotačního projektu 
Galerie města Ostravy – PLATO, který 
působil ve vítkovickém Gongu. 

Kancelář pro umění byla otevřena 
15. března při zahájení výstavy Příprav-
ný portrét mladé dívky. Tu připravili 
Daniela Dostálková, Linda Dostálková 
a Michal Novotný, kteří na ní spolupra-
covali s patnácti zahraničními i český-

mi umělci. O vernisáž byl velký zájem, 
výstava potrvá až do 7. května. Sou-
částí projektu je i série performanci, 
které proběhnou 12. dubna v bývalém 
hobby-marketu Bauhaus.

Kancelář pro umění můžete navští-
vit kterýkoliv den kromě pondělí, ve-
dle výstav zde budou probíhat také 
přednášky, debaty, projekce, koncerty 
nebo autorská čtení. Ve své nabídce má 
i služby pro veřejnost: například úpra-
vu výlohy obchodu umělcem nebo 
uspořádání výstavy v bytě, kanceláři či 
provozovně. Nechybí možnost konzul-
tace na téma současné umění, návštěv-
nický servis pomůže zájemcům i se 

založením profi lu na sociálních sítích 
nebo se základními počítačovými do-
vednostmi.

www.plato-ostrava.cz

V  Ostravském muzeu až do 2. čer-
vence potrvá v březnu zahájená výstava 
Ostrava nevídaná na cestě ke své ve-
likosti, kterou připravilo muzeum ve 
spolupráci s  Archivem města Ostravy. 
Projekt pořádaný při příležitosti 750. 
výročí nejstarší dochované písemné 
zmínky o Ostravě se skládá ze šesti 
částí: Ostrava nejstarší, Ostrava střed-
něvěká, Ostrava pulzující, Ostrava na 
soutoku řek, Ostrava poetická, Ostrava 
a lidé. V každém segmentu je vystave-
no několik předmětů, které ještě širší 
veřejnost neměla možnost vidět. 

„Jde o další výjimečný projekt, který 
k  centru města přitahuje pozornost, 
a o jedinečnou možnost poznat minu-
lost Ostravy hned z několika úhlů po-
hledu, takže si návštěvníci mohou udě-
lat celistvý obraz o vývoji tohoto místa 
ještě před první písemnou zmínkou o 
něm. Navíc se velká část výstavy bytost-
ně týká našeho obvodu, o jehož historii 
se zde zájemci dozvědí mnoho zají-
mavého,“ zve na výstavu Petra Bern-
feldová, starostka městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz. 

Výstava mapuje minulost města, 
které si letos připomíná významné 
750. výročí, opravdu detailně. Ostra-
va nejstarší připomíná jak dobu lovců 
mamutů, kterou reprezentuje napří-
klad i mohutný mamutí kel nedávno 
vyzdvižený z řečiště Odry, tak jantaro-
vou stezku, o jejíž existenci kromě jiné-
ho vypovídají i antické mince nalezené 
na Ostravsku. Středověk je zastoupen 
například nejstaršími dochovanými 
písemnými prameny vztahujícími se 
k  městu a také mincovním pokladem 
objeveným přímo v centru města. Stě-
žejním exponátem Ostravy pulzující 
je litografi e Ernsta Wilhelma Knippela 
z počátku 50. let 19. století, jež zachy-
cuje Moravskou Ostravu a okolí při po-
hledu z  Landeku, Ostrava na soutoku 
řek má podobu unikátní nivní krajiny 
a Ostrava poetická je ztvárněná v  dí-
lech známých i zapomenutých autorů. 
Pozornost návštěvníků jistě upoutá 
i poněkud nostalgická část s  názvem 
Ostrava a lidé, kterou tvoří staré 
fotografi e ze sbírek Ostravského mu-
zea. 

Aréna uskuteční projekce tohoto zá-
znamu, na kterou jsou všichni zájemci 
srdečně zváni. Předpremiéra televizní 
verze Slyšení bude v  pátek 21. dubna 
od 17 hodin, vstup je zdarma. 

-at-
Foto: Rostislav Šimek, Česká televize
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MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ PŘIPRAVUJE:

Další informace o kultuře ve městě Ostravě přinášejí: Ostravský informační servis, s. r. o. – www.ostravainfo.cz, Měsíčník Program – www.eprogram.cz, Ostravský kulturní server – www.zulu.cz, Divadlo 
Petra Bezruče – www.bezruci.cz, Komorní scéna aréna – www.divadloarena.cz, Galerie Chagall – www.chagall.cz, Galerie Budoucnost – www.galeriebudoucnost.cz, Antikvariát a galerie Fiducia – www.
antikfi ducia.com, Galerie Beseda – www.galeriebeseda.cz, Nová Akropolis – www.akropolis.cz, Boomerang – www.zulu.cz/boomerang, Fabric – www.fabric.cz, Knihovna města Ostravy – www.kmo.cz, 
Hornické muzeum Landek – www.muzeumokd.cz, Národní divadlo moravskoslezské – www.ndm.cz, Janáčkova konzervatoř – www.jko.cz, Janáčkova fi lharmonie Ostrava – www.jfo.cz, Divadlo loutek 
Ostrava – www.dlo-ostrava.cz, Ostravské muzeum – www.ostrmuz.cz, Ostravské výstavy – www.cerna-louka.cz, Galerie 7 – www.galerie7.cz, Dům kultury města Ostravy – www.dkmoas.cz, Centrum 
kultury a vzdělávání – www.ckv-ostrava.cz, Internetový kulturní server 365 dní – www.365dni.cz, Galerie výtvarného umění v Ostravě – www.gvuostrava.cz, Galerie Magna – www.magna.zde.cz.

5 Pandeiro Repique Duo & Ve víru rytmů 14
Duo je kombinací dvou tradičních brazilských nástrojů – perkusí. Bernardo Aguiar (pandeiro) a Gabriel 

Policarpo (repique) jsou předními instrumentalisty Brazílie a vytvořili rytmicko-perkusivní smršť 

s jedinečným zvukem a neomezenými možnostmi. Gabriel se podílel na desce Martinho da Villa – De bei 

com a vida, která získala Latin Grammy v kategorii Best samba/pagode album roku 2016. / 100 Kč

18:00
st

6 Jerry Erben Jazz & Swing
Koncert v rytmu jazzových a swingových a fi lmových melodií, světových evergreenů. 

F. Mixa – piáno, P. Mixa – kontrabas, S. Pavelková zpěv, J. Erben – zpěv, bicí, P. Písecký – klárinet, 

tenor saxofon, L. Plošek – bicí. / 100 Kč

19:00
čt

7 Malá Ostrava
Přehlídka písničkářů, kterou slovem provede Milan Kaplan, někdejší promotér písničkářských talentů. Hon-

za Spálený, Franta Segrado, Mike Fojtík & Co, Ota Maňák, Petr Rímský. / 220 Kč

19:00
pá

9 Rob Tognoni FESTIVAL OSTRAVA JAZZ NIGHTS

Patří mezi nejuznávanější světové bluesrockové kytaristy. Jeho současná hudba je drsným mixem rock ń́ rollu, 

boogie a klasického rocku. „Australský kytarista je jedním z nejlepších nekompromisních virtuózů současného 

blues rocku.“ (časopis Blues News). „Jeho prsty se pohybovaly po strunách kytary s dech beroucí rychlostí. 

Zvlášť během sólových partů byli lidé ohromeni a zůstávali s ústy dokořán kvůli jeho precizní hře. Rob zůstá-

val zcela klidný, jako by hra na kytaru byla tou nejpřirozenější věcí na světě.“ (časopis Kölnische Rundschau). 

Koncert je pořádán za fi nanční podpory Statutárního města Ostravy. / 280 Kč

20:00
ne

12 Michal Pavlíček Trio
Koncert rockového kytarového mága s kapelou. Momentálně Michal Pavlíček stojí v čele formace, které říká 

Čombeband. Prvotřídní instrumentální seskupení pro opravdové hudební gurmány. Legendární kytarista 

Michal Pavlíček (Pražský výběr, Stromboli, BSP…), fantastický bubeník Miloš Meier (Drumming Syndrome, 

Dymytry, BSP…), vynikající baskytarista Martin Ivan (Precedens, Mother’s Funkers) a skvělý klávesista 

Michal Nejtek (AGON, Face Of The Bass, David Koller Band…). V podání těchto profesionálních interpretů 

uslyšíte nejnovější autorské skladby z pera Michala Pavlíčka. / 270 Kč

20:00
st

13
20:00

čt

18 Will Bernard Trio FESTIVAL OSTRAVA JAZZ NIGHTS

Will Bernard to je skvělá kytarová technika, cit pro funky a zemitý soul-jazz, dvě nominace na Grammy 

a spolupráce mimo jiné s T. Waitsem, H. Hancockem, J. Scofi eldem a triem Medeski, Martin & Wood. 

V roce 2009 byl Will Bernard magazínem Down Beat označen v kategorii jazzových kytaristů jako 

„vycházející hvězda“ (shootingf star)… Bernard předskakoval s úspěchem Mike Sternovi na festivalu 

JAZZFEST BRNO 2011 a sám Stern mu šel pogratulovat. Koncert je pořádán za fi nanční podpory 

Statutárního města Ostravy. / 200 Kč

19:00
út

21 Boris Band Combination JAZZ

Koncert Borise Urbánka s kapelou. / 150 Kč20:00
pá

24 Jet Set Big Band  SWING

Swingový večer protkaný slavnými melodiemi z repertoáru orchestru G. Millera, F. Sinatry, L. Armstronga 

a dalších. Zpívají: Daniela Kupčíková, Martin Frynta, Milan Michna, Zbyněk Terner. / 150 Kč

19:00
po

25 Boo Boo Davis FESTIVAL OSTRAVA JAZZ NIGHTS

Koncert talentovaného bluesového zpěváka a skladatele., který v rámci svého evropského turné zavítá také 

do Ostravy. Jeho první evropské tour bylo v dubnu 2000 a od té doby je v Evropě dvakrát do roka. Boo Boo 

Davis má na svém kontě několik CD (vydaných u fi rmy Black and Tan Records) a všechny byly velmi dobře 

přijaty. Čtvrté v pořadí (DREW, Mississippi) bylo na seznamu „10ti nejlepších bluesových nahrávek“ v časo-

pise MOJO Magazine (Velká Británie). V roce 2007 byl Boo Boo pozván na festival POCONO BLUES FESTIVAL, 

jeden z největších bluesových festivalů v USA. Boo Boo Davis – zpěv, foukací harmonika, Jan Mittendorp – 

kytara, John Gerritse – perkuse. Koncert je pořádán za fi nanční podpory Statutárního města Ostravy.

20:00
út

26 Karel Kahovec se skupinou George & Beatovens
Pěvecká hvězda 60. let pokračuje se skupinou George & Beatovens v koncertní činnosti. / 250 Kč20:00

st

27 Abraxas
Koncert legendy,která oslavila již 40 let od roku 1976 se uskupení kapely Abraxas sice dost proměnilo, 

rockový nádech se z ní ale nevytratil. / 250 Kč

20:00
čt

30 Lanugo
Hrají (řekněme) nezávislý pop a jazz možná až jako příchuť. Na konci roku 2011 bylo na Nové Scéně Národ-

ního divadla pokřtěno druhé album, které skupina již vydala ve vlastní produkci. Za tuto desku si Lanugo 

vysloužili nominaci na ceny Apollo – ceny hudebních kritiků – a slavní belgičtí Hooverphonic si ji v roce 

2012 vybrali jako partnera v rámci svého pražského koncertu. V roce 2013 skupina vydala nové EP, první 

ochutnávku alba 2014, 4 skladby poskytla zdarma ke stažení na svých stránkách. Album bylo zařazeno 

do TOP 10 českých alb roku 2014. / 180 Kč

20:00
ne

Připravujeme: 2. 5. Marien, 3. 5. Tara Fuki, 4. 5. Greg Koch Trio

1 Michala Gorbunovová – Atlas VÝSTAVA

Problematika zaoberajúca sa priestorom nie je pre Michalu Gorbunovovú neznáma. Venuje sa jej už 

dlhodobo a pristupovala k jej spracovaniu z rôznych hľadísk. Spojenie spomienka na miesto, ktoré sa pre 

ňu v poslednej dobe stalo obsahovým východiskom tvorby, už ale nezohráva rovnakú úlohu v zhmotnení 

predstavy a ani v napĺnení hodnoty pôvodného významu. Snaží sa nájsť novú cestu ako spracovať spätný 

dojem zo symbolického genia loci. / výstava potrvá do 30. 4. 2017

1 17:00 Dil Lejlá / Asli Özarslan, Německo 2016, 71 min. / 70 Kč JEDEN SVĚT

19:30 Blanche nebude sedět v koutě / Yann Coridian, FR 2016, 85 min. / 70 Kč JEDEN SVĚTso

1 Filmová noc plná hororů FILMOVÁ NOC

Bojíte se rádi? V rámci Týdne španělské kultury na Vás čeká promítání španělských a latinskoamerických 

hororů. Celonoční dávku strachu zakončíme společnou snídaní. / 80 Kč

21:00
so

3 17:00 Miluj mě, jestli to dokážeš / Dagmar Smržová, ČR 2016, 63 min. / 70 Kč JEDEN SVĚT

19:30 Život začíná po stovce / Åsa Blanck, Švédsko 2015, 58 min. / 70 Kč JEDEN SVĚTpo

4 17:00 Future Baby / Maria Arlamovsky, Rakousko 2016, 92 min. / 70 Kč JEDEN SVĚT

19:30 Kdy už ten vítr ustane / Aniela Astrid Gabryel, PL 2016, 66 min. / 70 Kč JEDEN SVĚTút

5 17:00 Epidemie svobody / T. Reichová, H. Reich Štětka, ČR  2017, 66 min. / 70 Kč JEDEN SVĚT

19:30 Vyrob si svůj stát / Antony Butts, FR, GB 2016, 80 min. / 70 Kč JEDEN SVĚTst

6 17:00 O čo ide Idě / Tomáš Kudrna, ČR 2016, 67 min. / 70 Kč JEDEN SVĚT

19:30 Zemřít pro design / Sue Williams, USA 2015, 59 min. / 70 Kč JEDEN SVĚT
čt

7 17:00 Duši neprodám / Eva Tomanová, ČR 2016, 52 min. / 70 Kč JEDEN SVĚT

19:30 Zkrocení zlých otců / Sophie Wiesner, Austrálie 2015, 80 min. / 70 Kč JEDEN SVĚT
pá

8 Berlín – od východu na západ KULTURPUNKT

V rámci třídenní poznávací cesty do Německa zavítáme do Berlína, abychom si prohlédli významné památky, 

jako je náměstí Alexanderplatz, třída Unter den Linden, Říšský sněm, nový komplex na Postupimském náměstí 

a spoustu dalších. Závěr cesty bude patřit městu Postupim a zámečku Sanssouci. Odjezd 8. 4. od klubu Atlantik 

ve 3.30 hod. / 2 500 Kč

8.-10.4.

12 O vlacích, kufrech a hospodách – čte Jaroslav Rudiš a Martin Becker
Oba autoři budou během čtení mluvit o nejdůležitějších zastávkách svého česko-německého přátelství 

a vyprávět o zážitcích z cest v různých jídelních vozech evropských dálkových vlaků. Martin Becker představí 

úryvky ze své knihy „Gebrauchsansweisung für Prag und Tschechien“, zatímco se s Jaroslavem Rudišem 

vydáme do sauny a samozřejmě také do hospody. Na závěr se můžeme těšit na exkluzivní 

česko-německé překvapení. KULTURPUNKT

18:00
st

18 Germanistický workshop pro střední školy KULTURPUNKT

Workshop s vyučujícími katedry germanistiky Ostravské univerzity a jejich hostů. Analýzy vybraných 

překladů a příspěvky pozvaných překladatelů a tlumočníků. Ocenění nejlepších studentských překladů. 

Literární happening studentů katedry germanistiky Literatura na pochodu. Prezentace výzkumného 

projektu o Hlučínsku Dr. Ireny Šebestové.

9:00
út

18 Hledání německých stop v centru Ostravy – Schnitzeljagd KULTURPUNKT

Lektoři DAAD Marco Winkler, M.A a Marion Zagst připravili pro studenty i veřejnost hru „Schnitzeljagd“, 

ve které se seznámíte s nejvýraznějšími stopami německé kultury, architektury a historie v centru Ostravy. 

Start: před Klubem Atlantik

14:00
út

18 Nation4Nation ERASMUS

Prezentace zahraničních studentů v Ostravě. Pořádá International Student Club University of Ostrava. 
18:00

út

19 Stolik Polski – platforma interkulturalna STOLIK POLSKI

Diskuzní pořad
18:00

st

19 Stammtisch KULTURPUNKT

Katedra germanistiky se tradičně ve středu setkává na pivu a všichni zájemci jsou srdečně zváni. Bližší 

informace najdete na Facebooku katedry germanistiky FF OU.

19:00
st

20 Translatologický workshop KULTURPUNKT

Vyučující katedry germanistiky FF OU připravili program z oblasti translatologie – dozvíte se o praktických 

zkušenostech s projektem, v němž vznikly nahrávky pro výuku tlumočení a také pro tlumočnický trénink. 

Nebo vás zajímá komiks a chcete se dozvědět, jak se liší český a německý komiks a jaká úskalí se mohou 

vyskytnout při jeho překladu?

9:00
čt

20 Prezentace fi rmy Siemens KULTURPUNKT

Firma Siemens se jako partner festivalu představí studentům a veřejnosti a přiblíží svou činnost v Ostravě 

v kontextu aktivit mezinárodního koncernu.

13:00
čt

20 Prezentace fi rmy Tieto KULTURPUNKT

Protože společností, které hledají německy hovořící zaměstnance je MS kraji stále více, pozvali jsme 

zástupce fi rmy Tieto. Představí nabízené pozice a poradí, jak se nejlépe připravit na pracovní pohovor.

14:00
čt

20 Honza Vlasák: Jižní Indie CESTOPIS

V těch končinách moc krajanů nebylo. Ani Hanzelka se Zikmundem. Cyklopoutníci kolem světa Lucka 

s Michalem prostě vynechali celé tropy. Fakt nevím o žádném československém cyklistovi, který by tam 

zanechal otisk pneumatiky. O to bude vandr zajímavější. Jeden nechápe, že se ta Indie už dávno nerozpadla. 

Originální cestopis ve spolupráci s CK Kudrna. / 60 Kč

18:00
čt

20 Mapa Stolpersteinů  KULTURPUNKT

Po stopách “kamenů zmizelých” se vydává ostravská výtvarnice Lenka Kocierzová, která zmapovala 

památníky a pomníky ostravských Židů. V rámci komentované procházky proběhne křest mapy 

Stolpersteinů. Sraz před klubem Atlantik

18:00
čt

21 Stesk kavárenského povaleče z Transilvánie
Navštivte kavárny rumunského Brašova s režisérem Radovanem Lipusem a jeho hosty. 

Účinkují: Radovan Lipus, Anna Cónová, Miroslav Rataj a Vlastimil Ondruška. / 100 Kč

19:00
pá

24 17:00 Proti zdi / Režie: Fatih Akin, Německo 2004, Turecko, 121 min. KULTURPUNKT

19:30 Životy těch druhých / Režie: F. Henckel von Donnersmarck, DE 2006, 137 min. KULTURPUNKT
po

25 Německý horor: Alptraum vs Schatten I. KULTURPUNKT

Díl první: Po stopách Upíra Nosferatu. Přednáška o vzniku klíčového díla moderního hororu Upír Nosferatu 

(1922), který natočili němečtí tvůrci v raném Československu. Součástí přednášky Martina Jirouška bude 

i projekce dokumentárního materiálu a ukázek z jiných klíčových německých hororů. 

18:00
út

26 Libor Bednář: Severní Indie, Nepál a Bhután CESTOPIS

Tři budhistická království v podhůří Himálaje. Z „čajového“ Dárdžilingu s výhledem na osmitisícovku 

Kančendžengu přes Nepál do velehorského Sikkimu a tajemného Bhutanu za poznáním místní kultury, 

památek a přírody. Ve spolupráci s CK ChinaTours. / 60 Kč

18:00
st

29 HumorOva STAND UP

Originální stand up show / předprodej 100 Kč, na místě 130 Kč
19:00

so

www.klubatlantik.cz, Třída Československých legií 7, tel.: 599 527 110

1 15:00 Anděl Páně 2 / CZ, 2016, 90 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Íránský rave / Raving Iran, CH, 2016, 84 min. JEDEN SVĚT

19:30 My jsme počátek lidstva / We Are Humanity, FR, IN, 2016, 89 min. JEDEN SVĚT

so

2 15:00 Šmoulové: Zapomenutá vesnice / US, 2017, 88 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Hon na nevěstu / Grab and Run, DE, ES, 2017, 82 min. JEDEN SVĚT

19:30 Dobrý pošťák / The Good Postman, FI, BG, 2016, 82 min. JEDEN SVĚT

ne

3 17:00 Vyrob si svůj stát + debata / DIY Country, FR, UK, 2015, 80 min. JEDEN SVĚT

19:30 Čínský sen / Dream Empire, DK, 2016, 73 min. JEDEN SVĚTpo

4 17:00 Kyberdžihád + debata / Cyberjihad, NL, 2016, 48 min. JEDEN SVĚT

19:30 Plastová Čína / Plastic China, CN, 2016, 82 min. JEDEN SVĚTút

5 15:00 Tanečnice / La Danseuse, FR, BG, CZ, 2016, 108 min. KINO SENIOR

17:00 Zmetci + debata / The Bad Kids, US, 2016, 101 min. JEDEN SVĚT

19:30 Normální autistický fi lm + debata / CZ, 2016, 90 min. JEDEN SVĚT

st

6 17:00 Ve válečné show + debata / The War Show, DK, FI, SY, 2016, 100 min. JEDEN SVĚT

19:30 Čekání / The Wait, DK, 2016, 58 min. JEDEN SVĚTčt

7 17:00 Otec, Syn a Džihád svatý / FR, 2016, 119 min. JEDEN SVĚT

19:30 Škádlení Goliáše / Tickling Giants, US, 2016, 111 min. JEDEN SVĚTpá

8 15:00 Zpívej / Sing, US, 2016, 110 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 O čo ide Idě / Idá s Idea, CZ, 2016, 67 min. JEDEN SVĚT

19:30 Tichý hněv Inuitů / Angry Inuk, CA, 2016, 82 min. JEDEN SVĚT

so

9 14:30 Kráska a zvíře / Beauty and the Beast, US, 2017, 130 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 JUKEBOX – Vítězný fi lm JEDEN SVĚT

19:30 KINO NASLEPO – Vítězný fi lm  JEDEN SVĚT

ne

10 17:00 I dva jsou rodina / Demain tout commence, FR, 2016, 118 min.

19:30 Masaryk / CZ, SK, 2016, 106 min.po

11 17:00 Pátá loď / Little Harbour, SK, CZ, HU, 2017, 100 min. FILMOVÝ KLUB

19:30 Glory / Slava, BG, GR, 2016, 101 min. FILMOVÝ KLUBút

12 15:00 I dva jsou rodina / Demain tout commence, FR, 2016, 118 min. KINO SENIOR

17:00 Úkryt v ZOO / The Zookeeper‘s Wife, US, 2017, 127 min.

19:30 Mžitky / Powidoki, PL, 2016, 98 min.

st

13 15:00 Masaryk / CZ, SK, 2016, 106 min. KINO PŘÍDAVEK

17:00 Ghost in the Shell / Ghost in the Shell, US, 2017, 98 min.

19:30 T2 Trainspotting / T2 Trainspotting, GB, 2017, 117 min.

čt

14 17:00 Mžitky / Powidoki, PL, 2016, 98 min.

19:30 Kong: Ostrov lebek – 3D / Kong: Skull Island, US, 2017, 118 min.pá

15 15:00 Balerina / FR, CAN, 2017, 89 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Bába z ledu / Baba z ľadu, CZ, 2017, 106 min.

19:30 Ghost in the Shell / Ghost in the Shell, US, 2017, 98 min.

so

16 15:00 Šmoulové: Zapomenutá vesnice / US, 2017, 88 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Muzzikanti / CZ, 2017, 109 min.

19:30 Masaryk / CZ, SK, 2016, 106 min.

ne

17 17:00 La La Land / US, 2016, 127 min.

19:30 Mžitky / Powidoki, PL, 2016, 98 min.po

18 17:00 Vnitřní bezpečnost / Die innere Sicherheit, DE, 2000, 106 min. KULTURPUNKT

19:30 Stát vs. Fritz Bauer / Der Staat gegen Fritz Bauer, DE, 2015, 105 min. KULTURPUNKTút

19 15:00 Bába z ledu / Baba z ľadu, CZ, 2017, 106 min. KINO SENIOR

17:00 Victoria / DE, 2015, 140 min. KULTURPUNKT

19:30 Good Bye, Lenin / DE, 2003, 121 min. KULTURPUNKT

st

20 17:00 Lola běží o život / Lola rennt, DE, 1998, 81 min. KULTURPUNKT

19:30 Sakra kluku / Oh boy, DE, 2012, 86 min. KULTURPUNKTčt

21 17:00 Fakjů, pane učiteli / Fack ju Göht , DE, 2013, 118 min. KULTURPUNKT

19:30 Toni Erdmann / DE, 2016, 162 min. KULTURPUNKTpá

22 15:00 Lovecká sezóna: Strašpytel / US, 2015, 84 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Glory / Slava, BG, GR, 2016, 101 min.

19:30 Ztracené město Z / The Lost City of Z, US, 2016, 140 min.

so

23 15:00 Mimi šéf / The Boss Baby, US, 2017, 97 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Rande naslepo / Mein Blind Date mit dem Leben, DE, 2017, 111 min.

19:30 Loupež ve velkém stylu / Going in Style, US, 2017

ne

25 17:00 Naprostí cizinci / Perfect Strangers, IT, 2016, 93 min. FEBIOFEST

19:30 Na mléčné dráze – Kosturica / RS, MX, US, 2016, 125 min. FEBIOFESTút

26 15:00 Lady Macbeth / GB, 2016, 89 min. KINO SENIOR /FEBIOFEST

17:00 Polina / Polina, danser sa vie, FR, 2016, 112 min. FEBIOFEST

19:30 Poslední rodina / The Last Family, PL, 2016, 124 min. FEBIOFEST

st

27 17:00 Volání netvora: Příběh života / A Monster Calls, US, ES, 2016, 108 min.

19:30 Úkryt v ZOO / The Zookeeper‘s Wife, US, 2017, 127 min.
čt

28 18:00 Večer mladých fi lmařů 
  Mladí fi lmaři prezentují svou tvorbu veřejnosti a odborné porotě.pá

29 15:00 Mimi šéf / The Boss Baby, US, 2017, 97 min.

17:00 Loupež ve velkém stylu / Going in Style, US, 2017

19:30 Ztracené město Z / The Lost City of Z, US, 2016, 140 min.

so

30 15:00 Kniha džunglí / The Jungle Book, US, 2016, 105 min.

17:00 Zahradnictví: Rodinný přítel / CZ, 2017, 120 min.

19:30 Muzzikanti / CZ, 2017, 109 min.
ne

IVO SUMEC do 7. 4. 2017

REINHARD ROY – Rastr a prostor  10. 4. – 19. 5. 2017
Současný německý malíř a sochař narozený 

1948 roce v Kittenu v oblasti Dolního Slezska 

je významnou tvůrčí osobnosti v oblasti geo-

metrické abstrakce. Základem jeho výtvarného 

jazyka je bod, anebo tečka, jako výchozí bod 

uvažování o dvourozměrné kompozici, 

anebo o prostorovém objektu. V jeho tvorbě 

lze vysledovat prvek jisté transcendentálnosti 

jako výsledku používání různého druhu rastru 

a vrstvících se sekvencí. Práce Reinharda Roye 

jsou součástí sbírek mnoha prestižních galerií 

a muzeí. Roy také jistý čas spolupracoval s bra-

zilským architektem Oskarem Niemayerem; tato 

epizoda bude rovněž součásti ostravské 

prezentace. Výstava prací Reinharda Roye bude 

premiérovou prezentací jeho prací v České 

republice a bude skvělou inspirací jak pro naše 

tvůrce, odborníky tak pro širokou veřejnost.

www.minikino.cz, Kostelní 3, tel.: 599 527 851

www.ckv-ostrava.cz, Sokolská tř. 26, tel.: 596 138 937
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